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Protokoll från styrelsemöte i föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Domkyrkoplan 5 

Närvarande: Margareta Raab, Angela Hoffman, Eva Ribom, Magnus Hellqvist, Benedicta 

Lindberg, Justus Persson, Petter Gardström, Carl-Henrik Kindlund, Oskar Lidin, Olle 

Malmberg 

1) Mötet öppnandes. 

 

2) Angela Hoffman valdes till justerare. 

 

3) Presentation av styrelsen. 

 

4) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

5) Meddelande – Intag till lilla gosskören har gått bra enligt Margareta. 

 

6) Höstens aktiviteter 2015. Stödinsatser behövs till;  

12/9 (kulturnatten) Prova på-dag. Hela UDG. (Maria och Petter hjälper till) 

12/9 19.00 Konsert på kulturnatten. UDG kk. Föräldrainsats löst.  

17/9 Extra repetition även för gossaltar med UDF AM. 

19/9 Vesper 18.00. Where does peace come from? Den koptiske påven närvarar. 

UDG sopraner och gossaltar samt UDF AM (Mat 15.45 till ca 100 personer, Benedicta 

hör med Nina). Konserten kommer att spelas in och skickas till körfestival i Barcelona 

2017. Fattas föräldrar för denna aktivitet. 

27/9 Högmässa. Manskör utan gossaltar. 

9/10 Extra repetition med orkester. UDG kk. 

11/10 18.00 Konsert med orkester. UDG kk. (Mat till drygt 100 personer). 

Föräldrainsats löst. 

19/10. Aftonsång. LG. 

8/11 Gudstjänst på Farsdag. LG samt LF. Saknas föräldrar. 

15/11 Högmässa. KK, samt repdag Goder afton 

28/11 Repetition + luciakröning. Saknas en förälder 

8/12 Förlängd repetition pga Goder afton. 

13/12 Goder afton, mitt herrskap! Hela UDG. Börjar kl.18.00, en timme senare än 

förra året. Fjolårets schema förskjuts därför en timme. Dvs riggning börjar kl 9.00. 



22/12 Julspelsrepetion. Manskörsrepetion 

24/12 Julspel. UDG sopraner samt UDF AM. 

25/12 Högmässa. 

Önskemål om en teoridag framkom. 

 

7) Provapå dagen den 12/9. Provsjunga med kören mellan 13-14. 

 

8) Goder afton: Till Goder aftongeneral utsågs Petter Gardström, Magnus Hellqvist samt 

Justus Persson. ”Att göra listan” gicks igenom. Marknadsföringsgrupp; Olle Malmberg 

hör med Britt Sjöstedt om hon har möjlighet att hjälpa till. Petter ser över budget. 

Reservera platser för LGK. Lägga undan fribiljetter till 6 personer.  Benedicta beställer 

mat. Allergilista behöver uppdateras. Annons manus och affischer ska tas fram. 

Petter beställer blommor. Passerkort ska vara med på att göra-listan. Passerkorten 

bör hämtas ut senast 11/12. Försäljningsrapport vidarebefordras till styrelsen. Viktigt 

att läsa igenom ”att tänka på listan”. 

 

9) Återkoppling:  

a) Turné 2015 Wien-Wiesbaden. Lyckad turné.  Många tog avsked från kören vid sista 

konserten. Konserten var vacker men sorgligt att flera som varit med i kören länge 

slutade i och med den konserten. Bussfärden fungerade väl. Trevligt att träffa andra 

körer. Upplevelserik resa. Konserterna gick bra. 

 

10) Uppsala domkyrkas gosskör 100 år 2020.  

Förslag om att ha ett körmöte och bjuda in 4 körer, Jubileumsbok (författare är 

kontaktade), utställning (Magnus och Angela kan kontaktas om man arbeta med 

utställningen). Margareta skickar ut brev angående körmötesgrupp.  

 

11) Ekonomi: Inget att rapportera. 

 

12) Hemsidan/Hemsidan. Kalendarier är uppdaterat. Lilla gosskörens schema ska läggas 

in. Göra reklam för provapådagen på hemsidan. 

 

13) Facebook och andra sociala medier. Margareta kontrollera vilka som är 

administratörer. 

 

14) Rekrytering: Brev till alla pojkar i andra klass i Uppsala pastorat har gått ut och till 

vuxenkörerna. Musiklärare har blivit kontaktade. Sätta upp reklam på musikskolan, 

studiefrämjandet mm. Rekryteringen har gått bra, men behöver alltid arbetas med. 

 

15) Övriga frågor. Resestipendie från Uppsala kommun (6 sept) söks av flickkören det här 

året. 



Vi ska i styrelsen ha en att göra lista, Margareta mejlar över tidigare lista till Eva. 

Svenska ambassaden i Warsava önskar att Young cathedral voices åter ska gästa 

Polen. Besöket kommer ske i början av december och ev omfatta ett 30 sångare. 

 

16) Mötet avslutades. 

Nästa styrelsemöte 12 okt, 16 nov, 30 nov 2015 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Eva Ribom    Angela Hoffman 


